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 Format  Priser 

Side 2+3  NOK 50 000,- 

Side 4+5 NOK 48 000,- 

Side 6+7 NOK 46 000,- 

Dobbelside NOK 42 000,- 

Innside bak NOK 33 000,- 

Baksiden NOK 50 000,- 

Helside NOK 30 000,- 

Halvside NOK 19 000,- 

  Vedlegg   

Sample/katalog Pris basert på vekt og str 

Sticker/poster Pris basert på volum 

Henrik Breuer 
Salgs- og skigutt 
henrik@friflyt.no  
mobil: 93 83 99 99 

• Fri Flyt ønsker annonsemateriell som ren pdf klar for trykk. 

 

Viktig! sjekk følgende før du sender annonsen: 

• At du har lagt ved samtlige fonter- og samtlige bilder, 

   eventuelt at fontene er outlinet (illustrator) 

• At bildene er CMYK-et og lagret som TIFF-filer 

• At bildene er 300 dpi 

 

  ANNONSER SENDES TIL DIN SALGSKONTAKT 

*alle priser er eksl mva 

 Utgaver   Materiellfrist I salg  

FF #109 5. Des 22. Jan 

FF #110 23. Jan 5. Mar 

FF #111 20. Feb 2. Apr 

FF #112 17 .Apr 28. Mai 

FF #113 21. Aug 01. Okt 

FF #SKIGUIDE 4. Sept 15. Okt 

FF #114 02. Okt 12. Nov 

FF #115 30. Okt 10. Des 

FF #Vinterekstra 3. Nov 4. Des 

Alexander Hagen 
Sr. Key Account 
alexander@friflyt.no  
mobil: 92 64 28 48 

 
 
Fakta 
• Salgsdistribusjon i over 1.200 Interpress/ 
   Narvesen-utsalg og abonnenter 
• Revisorgodkjent opplag : 10 078 . (MBL 2014) 
   (medlem i Magasin og Ukepresse-foreningen) 
• GEP (bruttoeksponeringer: 189 000 (TNS Gallup sep 2014) 
• Nettside: www.friflyt.no   Web-TV: www.fftv.no  

 

Fri Flyt leseren 
• 75% menn 
• Alder: 13-40år, gjennomsnitt 27 år. 
•  55% leser bladet mer enn tre ganger 
• 40 bruker mer enn en time på magasinet 
• 73% deler magasinet med venner 

 

Kjøpsplaner 
• 77% vil ha nytt utstyr etter å ha sett en annonse 
• 68 % kommer til å kjøpre seg nye ski denne sesongen 
• 46% kommer til å kjøpe seg sikkerhetsutstyr 
• 45% kommer til å kjøpe seg nye goggles 

 
Fri Flyt er en inspirasjonskilde for reise 
• 60% planlegger skirese til Europa, USA eller Canada 
• 75% bruker mer enn fem helger på ski og  
  26%  står på ski hver helg 

         Fri Flyt ble etablert i 1998 og har siden 

          vært Norges mest solgte sportsmagasin 
og er fortsatt i god vekst. 
 
Fri Flyt er et lidenskaplig magasin for de som er 
opptatt av moderne skikjøring og har naturen 
som lekeplass. 

 
 
Magasinet er en kombinasjon av gode  
tekstreportasjer og høykvalitetsfoto fra hele  
verden og er et referansemedium for ski. 

 
 
Fri Flyt satser for å gi leserene kvalitets- 
innhold på trykte- og digitale flater og følger  
nøye med for å gi lesere og annonsører de  
beste produktene inn mot denne lesergruppen. 
 
Høy lojalitet til lesere , passion for faget og sunne  
verdier gjør at Fri Flyt er en god arena for  

merkevarebygging! 

  2/1 side 
Mål: 456 x 285 mm 
    + 3mm utfall 

   1/1 side 
Mål: 228 x 285 mm 
    + 3mm utfall 

mailto:henrik@friflyt.no
mailto:alexander@friflyt.no
http://www.friflyt.no/
http://www.fftv.no/


UTGAVE #113 -  Oktober  2015 
 
           I salg: 1. oktober 
          Materiellfrist: 21. august 

 

Beskrivelse: Utgaven som kommer ut rett før sesong. Her finner man årets  

første skitester, de gode lange reisereportasjene fra inn- og utland. Det  

denne utgaven folket er mest gira på etter en lang og varm sommer. 

UTGAVE #109 - Januar/Februar  2015 
 
           I salg: 17. januar 
          Materiellfrist: 14. desember 

 

Beskrivelse: Dette er en ren vinterutgave med reisereportasjer fra Raudalen,  

Grungedal, klassikeren Grindwald og vi følger Komenten Kim Boberg.  

Her får leseren testen av sesongens toppturski i god tid før topptursesongen 

er i gang! 

UTGAVE #110 -  Mars 2015 
 
          I salg: 5. mars 
         Materiellfrist: 23. januar 

 

Beskrivelse: Dette er en utgave som er overgangen mellom pudder og  

topptursesongen. Vi besøker Hemsedal, er på påskeferie i USA, henger 

Med Anders Backe og hilser nærmere på Tore Karlstrøm. Vi gir deg en  

High Camp survival guide og tester tech-bindinger  

UTGAVE #111 -  April/mai 2015 
 
          I salg: 2.april 
         Materiellfrist: 20. februar 

 

Beskrivelse: Våren er her. Det betyr topptur, topptur og 

mange begynner å tenke sommeraktiviteter. Vi gir leserene 

de norske vårklassikerne, tar en tur til Svaldbard på ski og  Val Thorens. 

UTGAVE #112 -  Juni/Juli 2015 
  
          I salg: 28.mai 
         Materiellfrist: 17. april 

 

Beskrivelse: Sommerutgaven!! De fleste legger skiene på hyllen og tar  

frem stisykkelen, surfebrettet, fjellskoene eller lignende. Skikjøreren ligger 

ikke på stranden hele sommeren, vi skriver om de aktivitetene de gjør når  

solen steker! 

UTGAVE #SKIGUIDEN -  September – November  
 
           I salg: 15. oktober 
          Materiellfrist: 4. september 

 

Beskrivelse: Skiguiden er en ren stæsjguide. Her gir vi leseren alt utstyret 

han måtte ønske seg for vinteren. Den kommer tidlig, men da er da skifolket  

sonderer utstyrsjungelen. Magasinet har lang liggetid og går ut til alle  

abonnenter! 

UTGAVE #FOTONUMER – nov-des  2015 
 
          I salg:  Utgår  2015 
         Materiellfrist: Utgår 2015 

 

Beskrivelse: Utgaven som har større format og bedre papirkvalitet. Her får 

leserene verdens beste skibilder i et større format. En utgave mange tar vare 

på og er helt unik å presentere merkevaren sin i. NB! Bare tøffe annonser! 

UTGAVE #114 - November  2015 
 
          I salg: 12. November 
         Materiellfrist: 2. oktober 

 

Beskrivelse: Tjukkasutgave nummer en. Kulden setter inn og det norske  

skifolket drar til fjells og butikkene er yre. Vi gir deg den beste skikjøringen 

fra hele verden, hilser på to store profiler og test av frikjøringsski del 2 blir her  

UTGAVE #115 - Desember 2015 

 
          I salg: 10. desember 
         Materiellfrist: 30. oktober 

 

Beskrivelse: Den andre tjukkasutgaven på tampen av året. Denne utgaven 

kommer ut noen uker før jul og snøen laver ned store deler av landet. Dette  

er utgaven for deg som vil treffe skifolket tidlig i sesong! 

UTGAVE #VINTEREKSTRA - Desember – Mai 2016 
 
         I Distribusjon: 4. desember 
        Materiellfrist: 3. November 

 

Beskrivelse: En gratisutgave som trykkes i 30 000 eks. Og ligger i de fleste 

skisentere i landet gjennom vinteren. Magasinet finnes også i en rekke  

sportsbutikker og alle abonnentene får det i postkassen. Få annonsesider! 


